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Vezetői összefoglaló
o A Miskolci Geotermikus Projekt indulás óta számított hőértékesítése 2015. márciusában
elérte az 1 millió GJ-t, melyhez 2015. év első negyedéve 285 632 GJ hőenergia értékesítésével
járult hozzá;
o A PannErgy folyamatban lévő másik nagyprojekt-csoportja, a Győri Geotermikus Projektek
kivitelezési munkálatai ütemterv szerint haladnak. Az első két kút fúrása és tesztelése
kiemelkedő eredményeket hozott;
o Szentlőrincen az első negyedévi értékesített hőmennyiség 13%-ot meghaladóan növekedett
az előző év hasonló időszakához képest;
o 2015. első negyedévének konszolidált nettó eredménye a lecsökkent miskolci hatósági
értékesítési hőárak és a magas villamosenergia árak mellett is 118 millió forint nyereség a
bázisidőszak gyakorlatilag nullszaldós eredményéhez képest.

1. Projektek és működési területek
1.1 Működő projektek
Miskolci Geotermikus Projekt
(Miskolci Geotermia Zrt., Kuala Kft.)

A Miskolci Geotermikus Projekt indulás óta számított hőértékesítése 2015. márciusában elérte
az 1 millió GJ-t. A két éve megépített rendszer Magyarország második legnagyobb közüzemi
távhőszolgáltatójának értékesített geotermikus energia révén, több mint 31 ezer miskolci lakás,
és közel ezer egyéb fogyasztó, több mint 45%-ban megújuló energiából kapja a fűtési- és
használati meleg víz célú hőenergiát. Országos szinten, a Nemzeti Energiastratégiában rögzített
geotermikus energiából származó energiamennyiség közel 10%-át Miskolc Megyei Város
használja fel, amely kimagasló teljesítmény a magyar nagyvárosok megújuló
energiafelhasználását tekintve. A PannErgy Csoport 2015. első negyedévében 285 632 GJ
hőenergiát értékesített Miskolcon.
A Miskolci Geotermikus Rendszer tavaly befejezett, a Belvárosi csatlakozását biztosító Tatár
utcai Hőközpont túl van az első fűtési szezonon, magas üzembiztonság mellett üzemel.
Elsődleges hőenergia szállítás az Avas, Belvárosi, illetve az Egyetemváros hőkörzetek felé
történik, amely mellett folyamatos hőenergiát biztosít a rendszer a másodlagos hőfogyasztói
számára is. A szolgáltatásban számottevő kiesés nem volt.
A Társaság eredménytermelő képességére negatívan hatott a 2014. október 1.-vel életbe lépő új
hatósági hődíj. A 39/2014 (IX.30.) NFM rendelet a Miskolci Projekt esetében jelentősen,
3 100 Ft/GJ-ról 2 450 Ft/GJ-ra csökkentette az értékesítési egységárat.
A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft., az MVM MIFŰ Kft., valamint a PannErgy Cégcsoport
részvételével közösen véglegesítésre került a geotermikus rendszer minden üzemállapotára
vonatkozóan egy úgynevezett Közös Üzemi Szabályozás. A felsőszintű folyamatirányító
rendszer bevezetése júniusra várható.
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Az időszakban értékesített hőmennyiségek a következőképpen alakultak:

100 314

90 331

94 987

94 361

75 782
45 738

13 064

14 124

14 824

17 499

21 537

48 547

67 326

65 100

75 019

Miskolci Projekt értékesített
hőmennyiségek (GJ)

Szentlőrinci geotermikus fűtő létesítmény
(Szentlőrinci Geotermia Zrt.)
A geotermikus létesítmény problémák nélkül, zavartalanul üzemelt 2015. első negyedévében. Az
értékesített hőmennyiség 13%-kal több volt, mint az elmúlt év hasonló időszakában. A
rendelkezésre álló kihasználatlan kapacitások, és a másodlagos hőenergia hasznosítása
érdekében a Szentlőrinc Város Önkormányzat támogatása mellett a Társaság továbbra is keresi
a potenciális hőfogyasztókat a rendszer környezetében, és az ehhez szükséges pályázati
forrásokat.
Az időszakban átadott hőmennyiségek a következőképpen alakultak:
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Szentlőrinci Projekt értékesített
hőmennyiségek (GJ)
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Berekfürdői geotermikus metánhasznosító létesítmény
(Berekfürdő Energia Kft.)
A gázmotoros kiserőmű a tárgyalt időszakban, a termálvízből kiválasztott 203 798 m3 kísérőgáz
hasznosításával 625 810 kWh villamos energiát értékesített. Az áram és hő termelés
üzembiztonságát jó szinten sikerült megtartani, a váratlan kiesések miatti kiegyenlítő energia
elszámolás, a teljes bevétel 1,1%-a volt. A hőpiaci bevételt kedvezőtlenül befolyásolta a település
gyógyfürdőjének folyamatban lévő átépítése. Az időszakban összesen 626 GJ értékesített
hőtermelés volt, a strand kiesése megközelítőleg 360 GJ elmaradást okozott. Kedvező fejlemény,
hogy a strand beruházás részleges átadásával a fürdő hőfelhasználása az időszak végén újra
elindult. Az átalakított hőközpont folyamatosan, nyáron is igényel majd hőenergiát a használati
meleg víz előállításához. Az áramértékesítés árbevételét továbbra kedvezőtlenül befolyásolják az
alacsony piaci, tőzsdei árból képzett kereskedői átvételi átlagárak.

1.2 Fejlesztés alatt álló projektek
Gödöllői Geotermikus Projekt
(Gödöllői Geotermia Zrt.)
A projekt tervezésében a tárgyalt időszakban az előző negyedévhez képest változás nem történt.
A Társaság keresi azon pályázati lehetőségeket, amelyek támogatást nyújthatnak a gödöllői
projekt finanszírozásához, továbbfejlesztéséhez.

Győri Geotermikus Projektek
(DD Energy Kft., Arrabona Geotermia Kft.)
A PER-PE-01 termálvíz kútjának tesztjei a tervezettnél lényegesen jobb hőtermelő kapacitást
biztosító eredményekkel zárultak hasonlóan a BON-PE-01 jelű, második kút nem rég befejeződött
fúrásához. Utóbbinál a több ütemben zajló fúrás első részében geológiai és műszaki nehézségek
nélkül zajlottak a munkálatok, míg a második részben több előre nem látott akadály nehezítette
a mélyítést.
A tárgyalt időszakon túl a munkálatokat nehezítő tényezők feloldását követve a bőnyi
geotermikus fúrás 2 450 – 2 470 méteres mélységben elérte a megcélzott vetőzónát és teljes
iszapveszteség keletkezett. - Előzetes teszteredményeket a győri projekt második kútjáról a
tárgyalt időszak után (2015. április 27.) tett közzé a Társaság.
A bőnyi fúrási munkálatok mellett a győri geotermikus rendszerek üzemeltetéséhez szükséges
felszíni létesítmények tervezése befejeződött. A geotermikus kutak és a hőátadási pontok között
épülő úgynevezett szekunder távvezetéki szakasz kivitelezése megkezdődött. A tárgyalt
időszakban a győri projektek előrehaladását összevetve a projekt ütemtervvel, összefoglalva
megállapítható, hogy az engedélyezési, kiviteli tervezési és helyszíni létesítési munkák
előrehaladása jól követi a megvalósítási ütemtervben előirányzott ütemezést.

1.3 Egyéb információk / Vagyonkezelés
A Csoport időszaki adózott eredményére az általános működési tételeken túl, jelentős hatással
volt a pénzügyi eredmény, amely a forint erősödése miatt nyereséggel javította az eredményt. A
nem geotermikus tevékenységgel összefüggő vagyonelemek tekintetében nem volt jelentős
változás.
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2. Pénzügyi elemzés
2.1 Eredménykimutatás
A Társaság konszolidált árbevétele 886 millió forintot ért el 2015. első negyedévben, amely a
bázisidőszak 811 millió forintos értékét 9 %-kal haladja meg az 2014. október 1-től életbelépő
több mint 20%-os miskolci hatósági árcsökkentés ellenére is. A növekedés oka a Miskolci
Geotermikus Projekt hőértékesítésének növekedése, amely 700 millió forintos árbevételt
eredményezett az első negyedévben, amely 11 %-os növekedést jelentő, 67 millió Ft változás az
előző év azonos időszakához képest. A Társaság két kisebb, szentlőrinci és berekfürdői projektje
felemásan teljesített az árbevétel szempontjából, Szentlőrincen a bázis időszakhoz mért 14%
növekedés mellett 32 millió forint árbevételt realizált a Társaság, míg Berekfürdőn 10%
csökkenés mellett 9 millió forint árbevétel került kimutatásra. Az előző év azonos időszakához
képest 140 millió forintról 145 millió forintra növekedett az árbevétel a Társaság kezelésében álló
ingatlanokon felmerülő bérlői elektromos áramfogyasztások és egyéb költségek növekedése
miatt. Ezek a „közvetített szolgáltatás, továbbszámlázott költség” jelleg miatt a Társaságon
„átfolyó” tételek, azaz mind árbevételként, mind közvetlen költségként megjelennek az
eredményben.
A Csoport teljes konszolidált árbevételéből kettő vevő haladta meg az árbevétel értékének 10%át, ezek összesen az árbevétel 87%-át teszik ki.
A tárgyév első negyedévében a közvetlen költségek szintje 502 millió forintról 615 millió forintra
emelkedett, elsősorban a hőértékesítéshez kapcsolódó változó költségek fűtési szezonhoz
köthető jelentős növekedése miatt, másrészt a már aktivált beruházások magasabb közvetlen
amortizációs értéke miatt. Előbbi értékkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a miskolci
távhőrendszer hőtermelői közösen keresik annak lehetőségét, hogy a piaci és környezetvédelmi
lehetőséghez mérten maximális mennyiségű geotermikus hő kerüljön betáplálásra a
távhőrendszerbe. A geotermikus hőbetáplálás egy kompenzációs mechanizmuson keresztül
kerül elszámolásra változó költségként a közvetlen költségek között, amelynek mértéke nagyban
függ a villamos energia- és földgáz árától.
Az ingatlanokkal és egyéb eszközökkel kapcsolatos bruttó fedezet -11 millió forint volt a
tárgyidőszakban, míg az energetikai tevékenység jelentős, 282 millió forint bruttó fedezeti
hányaddal működött.
Az értékesítés közvetett költsége 126 millió forintot tett ki a tárgyidőszakban, amely jelentősen,
40 %-kal alacsonyabb értéket mutat, mint a bázisidőszak 207 millió forint adata. Közvetett
költségek között kerül kimutatásra az energetikai tevékenységhez nem kapcsolódó eszközök
értékcsökkenése, személy jellegű ráfordítások, általános irodai és igazgatási költségek, szakértői
költségek, banki és biztosítási költségek, illetve az üzletfejlesztéshez, az új projektekhez tartozó
nem aktiválható költségek. A jelentős csökkenést több tényező okozta, mint például a számviteli
területet érintő insource, a személyi jellegű költségek tavalyi szint alatt maradása, az irodai és
üzemeltetési költségek optimalizálása a folyamatban levő projektek számának csökkenésével,
egyszeri tételek elmaradása.
A csoport teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalói létszáma a tárgyidőszak végén 38 fő
volt. Az előző év azonos időszakához viszonyított 11 fős növekedés hátterében eddig külső
szolgáltatók által végzett tevékenységek Társaságon belüli funkcióvá alakítása áll (üzemeltetés és
számvitel).
Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a tárgyidőszakban -14 millió forint, ami jelentősen
elmarad a bázisidőszak 27 millió forint értékétől. Bevételi oldalon a kapott Európai Uniós
támogatásokból származó elhatárolt bevételek, és káreseményekkel kapcsolatos bevétel,
céltartalék elszámolás szerepel, míg a ráfordítások között többek közt helyi adó, bányajáradék,
fizetett bírság és kártérítés szerepelnek. A jelentős csökkenést elsősorban a magasabb helyi adók,
valamint a bányajáradék magasabb összege okozza.
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A működési eredmény (EBIT) 131 millió forint nyereség volt a tárgyidőszakban, amely 2 millió
forinttal kedvezőbb az előző év azonos időszakában kimutatott értéknél.
Az üzleti cash-flow (EBITDA) 309 millió forint pénzbeáramlás, amely 10%-kal, 28 millió forinttal
kedvezőbb az előző év hasonló időszakának értékénél. A tárgyév első negyedévében 178 millió
forint értékcsökkenés lett elszámolva, amelynek értéke 17%-kal meghaladja a bázis időszak 152
millió forintos értékét.
A pénzügyi műveletek eredménye 50 millió forint nyereség volt a tárgyidőszakban, ami 157 millió
forinttal kedvezőbb a 2014. év hasonló időszaki, -107 millió forint értékénél. A pénzügyi
eredményre pozitívan hatott a forint euróval szembeni erősödése, az ehhez kapcsolódó 98 millió
forint nem realizált pénzügyi eredmény ellensúlyozta az előző időszakhoz képest növekvő
hitelállomány miatti magasabb kamatkülönbözetet.
A Társaságnak rendkívüli eredménye nem keletkezett. Társasági adófizetési kötelezettségként 47
millió forint került elszámolásra.
A konszolidált éves nettó eredmény 118 millió forint nyereség, amely a fentiekben részletezett
okok miatt 116 millió forinttal kedvezőbb az előző év azonos időszakának 2 millió forintos
nyereségénél.

2.2 Mérleg
A tárgyidőszak alatt a befektetett eszközök állománya 22%-kal növekedett. Az immateriális javak
értéke kis mértékben nőtt az időszak alatt, míg a tárgyi eszközök állománya jelentősen,
3 327 millió forinttal nőtt, döntő részben a Miskolci Geotermikus Projekttel, illetve a Győri
Geotermikus Projektekkel kapcsolatos beruházások miatt. A megkezdett beruházások
kimenetele pozitívan ítélhető meg, ezért értékvesztés elszámolása nem indokolt.
Az eszközök között 505 millió forint halasztott adó követelést tart nyilván a Társaság, amelynek
értéke 72 millió forinttal csökkent a bázisidőszakhoz képest.
A forgóeszközök állománya 49%-os növekedést mutat az előző időszak hasonló adatához képest,
mely változás elsősorban a Győri Geotermikus Projektek beruházási tevékenységéhez
kapcsolódó készletek növekedésének köszönhető, ezen belül is a geotermikus projektek fúrási
munkálatai során használt béléscsövek, illetve a bőnyi fúráshoz kapcsolódó anyagok növekedése
okozza. A készleteken kívül a pénzeszközök növekedtek a forgóeszközökön belül a bázis
időszakhoz képest.
A forgóeszközökön belül a vevők 7%-kal, az egyéb követelések 44%-kal csökkentek a bázis
időszakhoz képest, ez utóbbi értéke tartalmazza az adóhatósággal szemben fennálló ÁFA,
Társasági adó és egyéb adó követelést, valamint a szállítóknak adott előlegeket.
Lejáratig tartandó értékpapírt a Társaság a tárgyidőszak végén nem tartott nyilván, a bázis
időszakban kimutatott 304 millió forint értékű értékpapír értékesítésre került 2014. folyamán.
A Társaság saját tőkéje a bázishoz képest közel 4%-kal csökkent, ami a köztes- és tárgyidőszaki
mérleg szerinti eredmények hatása. Az egy részvényre jutó (saját részvényekkel csökkentett
darabszámmal számolva) saját tőke 514 forintra csökkent, a bázis időszaki 535 forintról.
A hosszú lejáratú hitelállomány bázis időszakhoz képest történt 65%-os növekedése hátterében
elsősorban a folyamatban lévő, és az időközben lezárt projektek banki finanszírozás igénye áll.
Az egyéb hosszú lejáratú halasztott bevétel soron kerülnek kimutatásra a geotermikus
projektekhez pályázat útján elnyert vissza nem térítendő támogatások éven túli része. Ehhez
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kapcsolódóan 3 224 millió forint szerepel a Társaság mérlegében, amely 29%-os növekedés az
előző év azonos időszakához képest.
A rövid lejáratú kötelezettségeken belül a szállítók egyenlege 1 797 millió forint, ez 412%-kal
mutat magasabb értéket a bázisidőszaknál, ezen a mérlegsoron jellemzően a geotermikus
beruházási szállítók kerülnek kimutatásra. A növekedés oka a Győri Geotermikus Projektekhez
kapcsolódó intenzív beruházási tevékenység.
A rövid lejáratú hitelek állománya 406 millió forint a tárgyidőszak végén, ez 7%-os növekedést
jelent a bázis időszakhoz képest. Ettől jóval jelentősebb mértékben, 216%-kal emelkedtek az
egyéb rövidlejáratú kötelezettségek, tárgyidőszak végi értékük 1 899 millió forint. Ez a növekedés
a költségek/bevételek időbeli elhatárolásának növekedését, illetve a támogatási előlegállomány
növekedését mutatja.

3. Egyebek
3.1 Halasztott adó
A PannErgy Csoport az alábbi halasztott adó pozícióval rendelkezik (adatok millió forintban):
Elszámolt adóbevétel

505

A befektetett eszközök között kimutatott 505 millió forint halasztott adókövetelés a PannErgy
Csoporthoz tartozó leányvállalatok fel nem használt negatív adóalapjaira, valamint egyéb IFRS
halasztott adó módosító tételekre vonatkozó 10% Társasági adó vonzatát foglalja magában.

3.2 Társasági események
A Társaság megtartotta éves rendes közgyűlését 2015. április 29-én, melyek határozatai a
hivatalos közzétételi helyeken megjelentek.

3.3 Alkalmazottak
Teljes munkaidőben foglalkoztatott állomány változása:
Saját létszám
PannErgy Nyrt.
Kapcsolt vállalatok
Összesen

2014.12.31.

2015.03.31.
8
35
43

Változás
6
32
38

-2
-3
-5

3.4 A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások
2014. december 31-én a jegyzett tőke 421 093 100 forint volt, amely 2015-ben nem változott.
Pénzügyi beszámolókban a jegyzett tőke a teljes kibocsátásnak megfelelően, míg a részvény
darabszám a visszavásárolt sajátrészvények mennyiségével csökkentve kerül kimutatásra.
2015. március 31-én 2 775 377 db PannErgy Nyrt. saját részvény volt a Társaság birtokában.
A saját részvény tranzakciók tekintetében nyilvános közzétételeink bővebb információt adnak.
A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos információkat a TSZ2. adatlap részletezi.
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3.5 Környezetvédelem
A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szintű kezelését. A geotermia
területén azon munkálkodik, hogy az egyik legnagyobb mértékben környezetbarát megújuló
energiatermelési módozatot honosítsa meg Magyarországon.
A geotermiában érintett leányvállalatok teljesítik a környezetvédelmi előírások megkövetelt
hatástanulmányok elkészítését és vizsgálatok elvégzését.
Összhangban a hazai és az EU-s energiapolitikával a Társaság célkitűzése a környezeti
szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek feltétele a megújuló energiaforrások
mind nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának
kialakítása, közvetve a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a
hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás
elősegítésével. A Társaság párhuzamosan, a gazdasági és technikai szempontok figyelembevétele
mellett, felelősséget vállal a projekt helyszínek környezetbarát jellegének folyamatos javításáért,
valamint a természeti erőforrásokkal történő környezetbarát gazdálkodásért. A kutatás és a
fejlesztés a PannErgy Csoport környezetvédelmi politikájának a része. A PannErgy Csoport teljes
körűen elkötelezett a környezeti és energia teljesítmény folyamatos javítására, a fenntarthatóság
szemléletének való megfelelésre. A Társaság kiemelt jelentőséget tulajdonít tevékenysége
társadalmi kihatásainak, célja a felelősségteljes és fenntartható működés megvalósítása.

3.6 Mérleg fordulónap utáni (2015. május 15-ig) jelentősebb események
A vonatkozó eseményekről a Társaság soron kívüli tájékoztatást tesz közzé, melyek ismerete
jelen beszámoló tartalmi megítélésének és értékelésének szükséges része.
A működési és gazdasági környezet tekintetében megállapítható, hogy az aktuális nemzetközi
konfliktusok, egyben a különböző pénzügyi instrumentumok értékének kiszámíthatatlan
mozgása, továbbá a szabályozási környezet bizonytalansága negatívan hathat a Társaság,
valamint kapcsolt vállalkozásaira és értékükre.
Budapest, 2015. május 15.

PannErgy Nyrt.
Igazgatótanácsa

Befektetői kapcsolattartó: Szabó Valéria ° +36 1 323-2383 ° fax: +36 1 323-2373 ° e-mail: info@pannergy.com

8

PannErgy Nyrt.

2015

Időközi vezetőségi beszámoló

Adatlapok
A Társaság neve:
Társaság címe:
Ágazati besorolás:
Időszak:
Telefon:
Telefax:
E-mail cím:
Befektetői kapcsolattartó:

PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
H-1117 Budapest, Budafoki út 56.
Energetika, Vagyonkezelés
2015. I. negyedévének időszaka
+36 1 323 23 83
+36 1 323 23 73
info@pannergy.com
Szabó Valéria

1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan
Igen
Nem
Auditált
Konszolidált
Számviteli elvek

X
X
Magyar

IFRS

X

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok
Név

Törzs/
Alaptőke

Tulajdoni hányad
(%)3

Szavazati jog 13
(%)

PMM Zrt.
100,0
100,00
100,00
Kuala Kft.
3,0
83,78
83,78
PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt.
1972,7
93,09
93,09
Csurgói Geotermia Zrt.
5,0
83,78
83,78
TT Geotermia Zrt.
5,0
93,09
83,78
Szentlőrinci Geotermia Zrt.
5,0
92,90
92,90
Miskolc Geotermia Zrt.
5,0
83,78
83,78
PannTerm Kft.
155,0
93,09
93,09
Gödöllői Geotermia Zrt.
5,0
83,78
83,78
Berekfürdő Energia Kft.
24,0
93,09
93,09
DoverDrill Kft.
80,0
93,09
93,09
DD Energy Kft.
3,0
93,09
93,09
Arrabona Geotermia Kft.
3,0
93,09
93,09
1
A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való
részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog
2
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
3
% értékek közvetetten értelmezendők
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IFRS szerinti konszolidált mérleg (millió forint)
2015.03.31.

2014.03.31.

Változás %

2014.12.31.
(auditált)

Immateriális javak
Goodwill
Tárgyi eszközök
Befektetések
Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelések
Halasztott adó követelés
Hosszú lejáratú követelések
Befektetett eszközök összesen

1 355
0
15 957
23
0
505
2
17 842

1 351
70
12 630
22
0
577
2
14 652

100,3

1 375
0
15 375
23
0
524
2
17 299

Készletek
Vevők
Egyéb követelések
Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelések
Pénzügyi eszközök valós értéken,
az eredménykimutatásban átvezetve
Lejáratig tartandó értékpapírok
Pénzeszközök
Forgóeszközök összesen

1 627
687
316
0
0

305
740
566
0
0

0
725
3 355

304
337
2 252

215,1
149,0

0
357
2 418

21 197

16 904

125,4

19 717

Jegyzett tőke
Saját részvény
Tőketartalék
Eredménytartalék és mérleg sz. Eredmény
Egyéb tartalék
Anyavállalati saját tőke
Kisebbségi részesedés
Saját tőke összesen

421
-3 009
10 516
2 007
-850
9 085
308
9 393

421
-3 009
10 516
2432
-850
9 510
273
9 783

100,0
100,0
100,0
82,5
100,0
95,5
112,8
96,0

421
-3 009
10 516
1 889
-850
8 967
292
9 259

Hosszú lejáratú hitelek
Egyéb hosszúlejáratú halasztott bevétel
Céltartalékok
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

4 282
3 224
14
7 520

2 601
2 499
17
5 117

164,6
129,0
82,4
147,0

3 887
3 189
15
7 091

1 797
406

436
379

412,2
107,1

1 364
552

182
1 899
4 284

310
879
2 004

58,7
216,0
213,8

159
1 292
3 367

21 197

16 904

125,4

19 717

Eszközök
Befektetett eszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

126,3
104,5
87,5
100,0
121,8
533,4
92,8
55,8

993
307
761
0
0

Saját tőke és kötelezettségek
Az anyavállalat tulajdonosainak saját
tőke részesedése

Rövidlejáratú kötelezettségek
Szállítók
Rövidlejáratú hitelek
Egyéb hosszú lejáratú halasztott bevétel
egy évre eső része
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK:
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Anyavállalatra jutó saját tőke
Konszolidált tőke mozgások (mFt)

Egyenleg 2013. december 31-én
2014.I.negyedévi adózás utáni eredmény
Külső tagok részesedésének változása
Konszolidálásból eredő árfolyamkülönbözet
Leányvállalati részvénytőke emelés
Visszavásárolt saját részvények
Saját részvény eladás
Egyenleg 2014. március 31-én

Jegyzett
Tőke

Saját
Részvény

Ázsió

Tőketartalék

Eredmény
tartalék

Egyéb
tartalék

Összesen

Kisebbségi
részesedés

Saját tőke
összesen

421

-3 009

6 266

4 250

2 430

-850

9 508

269

9 777

2

4

6

2

421

-3 009

6 266

4 250

2 432

-850

9 510

273

9 783

421

-3 009

6 266

4 250

1 889

-850

8967

292

9 259

118

16

134

9 085

308

9 393

Saját tőke változásainak kimutatása 2015. I. negyedév
Egyenleg 2014. december 31-én
2015.I.n.évi adózás utáni eredmény
Külső tagok részesedésének változása
Konszolidálásból eredő árfolyamkülönbözet
Leányvállalati részvénytőke emelés
Visszavásárolt saját részvények
Saját részvény eladás
Egyenleg 2015. március 31-én

118

421

-3 009

6 266
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2015.
I. negyedév

2014.
Változás
I. negyedév
%

2014.
év

2013.
év

Változás
%

Tárgyidőszaki mérleg szerinti eredmény
Egyéb átfogó jövedelem
Átváltási különbözet
Értékesíthető pénzügyi instrumentumok halasztott
adóval együtt
Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt
Részesedés a társult vállalkozások egyéb átfogó
jövedelméből
Időszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt

118

2

-541

-826

65,5%

Tárgyidőszaki teljes átfogó jövedelem

118

2

-541

-826

65,5%

* Teljes egészében a Társaság tulajdonosainak tulajdonítható
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IFRS szerinti konszolidált eredménykimutatás (mFt)
2015.I.n.év
Értékesítés árbevétele
Értékesítés közvetlen költsége
Bruttó fedezet
Bruttó fedezethányad %
ebből közvetlen értékcsökkenési leírás
Bruttó cash flow
Bruttó cash flow hányad %

2014.I.n.év

Változás %

886
-615
271
30,6%
164
435
49,1%

811
-502
309
38,1%
95
404
49,8%

-126

-207

60,9

27
-41

41
-14

65,9
292,9

Működési eredmény
Működési eredményhányad (%)

131
14,8%

129
15,9%

101,6

EBITDA
EBITDA hányad (%)

309
34,9%

281
34,6%

110,0

Pénzügyi műveletek bevétele
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Pénzügyi műveletek eredménye

147
-97
50

24
-131
-107

612,5
74,0

Adózás előtti eredmény

181

22

Társasági nyereségadó

-47

-16

Adózás utáni eredmény
Kisebbségi részesedés
Tárgyidőszaki nettó eredmény

134
-16
118

6
-4
2

Adózás utáni eredményből:
Anyavállalat tőketulajdonosainak
A kisebbségi tulajdonosoknak

118
16

2
4

Egy törzsrészvényre jutó eredmény (Ft)
Alap
Hígított

6,44
6,44

0,13
0,13

Értékesítés közvetett költsége
Egyéb bevételek
Egyéb ráfordítások

109,2
122,5
87,7
172,6
107,7

293,8
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Csoporton belüli, konszolidált / kiszűrt forgalmak és állományok alakulása:
2015.03.31

2014.03.31

mFt-ban

mFt-ban

Értékesítés árbevétel
Értékesítés közvetlen költsége
Bruttó fedezet

847
735
112

355
338
17

Értékesítés közvetett költsége

27

17

Egyéb bevételek
Egyéb ráfordítások

16
49

0
0

Pénzügyi bevétel/ráfordítás
Rendkívüli bevétel
Rendkívüli ráfordítás

11
0
0

2
0
0

Tárgyi eszközök
Készletek
Beruházási előleg
Aktív időbeli elhatárolás
Tartósan adott kölcsön
Egyéb követelések

133
3
0
880
3 622
14 157

2
0
0
575
3 629
12 952

Hosszú lejáratú hitelek
Passzív időbeli elhatárolások
Tartós kötelezettség
Rövidlejáratú hitelek
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

0
880
6 741
0
11 038

0
575
3 629
0
12 952

Eredménykimutatás:

Mérleg tételek kiszűrése:

IFRS szerinti konszolidált cash-flow kimutatás (mFt)
Működésből származó pénzeszközök
Adózott eredmény

2015.
I. negyedév
118

2014.
I. negyedév
2

178
19
0
-113
0
0
0
-1
0
43
0
0

152
0
0
74
0
2
0
0
0
35
0
0

Kiigazítások az adózás előtti eredmény és az üzleti
tevékenységből származó pénzforgalom érdekében
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenése
Halasztott adó hatása
Valós érték különbözet
Hitelek árfolyamnyeresége
Részesedések értékvesztése
Tárgyi eszközök, goodwill terven felüli leírása
Készletek értékvesztése és hiánya
Céltartalék feloldása
Növekedés a kétes követelésekre képzett céltartalékban
Kamatok (nyereség/veszteség), nettó
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó eredmény
Befektetések értékesítéséből származó eredmény
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16

4

-634
65
1 040

-5
-238
-197

Kapott kamatok
Fizetett kamatok

0
-43

0
-35

Működési tevékenységből származó/felhasznált nettó
pénzeszközök

688

-206

Befektetések vásárlása nem nyilvános társaságban
Meglévő befektetések növelése
Befektetések eladása
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszközök és immateriális javak eladása
Hosszú lejáratú követelések növekedése/csökkenése
Egyéb hosszú és rövidlejáratú halasztott bevétel

0
0
0
-740
0
0
58

0
0
0
-100
0
0
310

Befektetési tevékenységre felmerült pénzeszközök

-682

210

Hosszú lejáratú hitelek felvétele/törlesztése
Rövidlejáratú hitelek csökkenése/növekedése
Konszolidálásból adódó árfolyam-különbözet
Kisebbségi részesedésekben tőkeemelés, ázsió
Saját részvény beszerzése
Saját részvény eladás
Értékpapír állomány növekedése

498
-136
0
0
0
0
0

-61
33
0
0
0
0
-23

Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök

362

-51

Pénz és pénzegyenértékesek nettó
növekedése/csökkenése

368

-47

Pénz és pénzegyenértékesek január 1-én
Pénz és pénzegyenértékesek március 31-én

357
725

384
337

Folyószámlahitel
Mérlegszerinti pénzeszközök összesen

0
725

0
337

Változás a működő tőke elemekben
Készletek növekedés/csökkenése
Követelések növekedése/csökkenése
Kötelezettségek növekedése/csökkenése

Befektetésből származó pénzeszközök

Pénzügyi tevékenység
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PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek, függő kötelezettségek:
Forward ügyletek
A 2015. március 31-i fordulónapon a Társaság forward pozícióval nem rendelkezett.
Saját részvény ügyletek
A Társaság 2015. március 31-én nem rendelkezett PannErgy Nyrt. részvényt képviselő tőzsdei
határidő kontraktussal.
A 2014. április 30-án tartott éves rendes közgyűlés újabb vezetői opciós program
feltételrendszert fogadott el, melynek részletei a Társaság honlapján elérhetőek és a jelen
beszámolóban való bemutatásuk csak a teljes program ismeretében értékelhető megfelelően.
A jogosultak összesen 2 700 000 db részvényre vonatkozó feltételekhez kötött opciós vételi jogot
(bizonyos tőzsdei részvényár szintek elérése esetén több fázisban nyílnak meg) szerezhetnek a
Társasággal szemben a kötődő opciós szerződések megkötése esetén. A jogosultak vagy általuk
kijelölt harmadik felek 315 200 darab tekintetében éltek szerződéskötési jogukkal. Az opciók
amerikai típusúak és 2016. április 30-i határidővel gyakorolhatóak. A lehívási ár részvényenként
329,63 magyar forint. A Black-Scholes formulát alkalmazva (részvényár: 309 forint, volatilitás:
23,7%, kockázatmentes kamatláb 2.0%) az opciók valós értéke 28,1 forint részvényenként, ami
a teljes szerződött állományra vetítve 8 857 eFt értéket ad. Az érték a beszámoló szempontjából
nem tekinthető materiálisnak.
Külső partnerekre vonatkozó, ösztönző részvényopciós program keretében összesen 40 000 db
PannErgy saját részvényre vonatkozó vételi jog volt érvényesíthető a beszámoló kezdőnapján
1 000 Ft/db részvényárról indulva, kamattal növelt, aktuális lehívási árral. Az opciók 2015. január
14-én lehívás, így teljesítés szükségessége nélkül lejártak.

Vagyonkezelői tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások
A Társaság, a vagyonkezelői tranzakciók (részesedés-, egyéb eszköz adásvétel) során ésszerű
garanciákat vállal a tranzakció gazdasági tartalmának biztosítására. A vállalt garanciákból
eredően a Társaság vezetése, legjobb tudása szerint várható jelentős teljesítési kötelezettséget
nem valószínűsít.

Egyéb függő kötelezettségek
A PannErgy Nyrt., illetve leányvállalata, a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. az alábbi függő
kötelezettségvállalásokkal rendelkezik a fordulónapon külső felek felé:
A PannErgy Nyrt. az általa felvett hitelek mögé, értékpapír (PannErgy részvények) fedezetet
nyújthat. Ez alapján a PannErgy Nyrt. 2010-ben nyújtott ilyen jellegű óvadék biztosítékot
leányvállalata, a Szentlőrinci Geotermia Zrt. által a Szentlőrinci Geotermikus Projekthez
kapcsolódóan felvett beruházási hitelhez. Az óvadék 441.673 db PannErgy részvényre
vonatkozik.
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1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke
Teljes alaptőke = Bevezetett sorozat
2015.01.01.
2015.03.31.
%3
db
%2
%3
29,05
5 310 019
25,08
28,89
21,46
3 923 198
18,19
20,96
38,75
7 084 105
34,23
39,42
0,47
85 458
0,42
0,48
1,08
197 253
0,94
1,08
2 775 377
13,18
9,19
1 679 245
7,96
9,17

Tulajdonosi kör megnevezése
Belföldi intézményi
Külföldi intézményi
Belföldi magánszemély
Külföldi magánszemély
Munkavállalók, vezető tisztségviselők
Saját tulajdon*
Államháztartás részét képező
tulajdonos1
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények3
Egyéb
Összesen

%2
25,22
18,63
33,64
0,41
0,94
13,18
7,98
100,00

100,00

21 054 655

100,00

100,00

db
5 281 172
3 830 873
7 206 237
87 998
197 253
2 775 377
1 675 745

21 054 655

1

Közigazgatási szerv
Tulajdoni hányad
3
A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog
* Saját tulajdon: A Társaság vagy 100%-os tulajdonú leányvállalatának tulajdona
2

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

Társasági szinten
Leányvállalatok *
Mindösszesen

2015.01.01.
1 840 174
935 203
2 775 377

2015.03.31.
1 840 174
935 203
2 775 377

* A Társaság 100%-os tulajdonában lévő PMM Zrt. sajátrészvény állománya
RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása
(az időszak végén)
Nemzetiség 1

Tevékenység 2

Benji Invest Kft.

B

ONP Holdings SE
Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt.

Név

Megjegyzés 5

I

Mennyiség
(db)
2 424 010

Részesedés
(%) 3
11,51

Szavazati
jog (%) 3,4
13,26

K

I

1 814 640

8,62

9,93

P

B

Á

1 675 745

7,96

9,17

P

P

1

Belföldi (B), Külföldi (K)
Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I),
Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)
3
Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni
4
A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog
5
Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
2
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1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)
Tagvállalatok
PannErgy Nyrt.
PannErgy Geotermia
Összesen:

2014.03.31.

2015.03.31.

7
20
27

6
32
38

TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai)
alkalmazottak
Jelleg 1
IT
IT
IT, SP
IT
IT
IT
IT
1

Név

Beosztás

Megbízás
kezdete
Bokorovics Balázs
Tag, Elnök
2007.08.31.
Gyimóthy Dénes*
Tag, alelnök
2007.08.31.
Tóth Péter*
Tag, vezérigazgató
2013.04.30.
Briglovics Gábor
Tag
2007.08.31.
Major Csaba
Tag
2013.04.30.
Juhász Attila
Tag
2007.08.31.
Töröcskei István
Tag
2007.08.31.
Részvénytulajdon (db) ÖSSZESEN:

Megbízás
vége/megszűnése
határozatlan ideig
határozatlan ideig
határozatlan ideig
határozatlan ideig
határozatlan ideig
határozatlan ideig
határozatlan ideig

Részvény tulajdon
(db)
170 000
13 600
183 600

Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatótanácsi tag (IT)

* A mérlegfordulónapot követően Tóth Péter Igazgatótanácsi tagsága és vezérigazgatói pozíciója
megszűnt. A vezérigazgatói pozíciót az Igazgatótanács döntése alapján Gyimóthy Dénes vette át
megbízott vezérigazgatóként.
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1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok
ST1. A tárgyidőszakban megjelent Egyéb és Soronkívüli tájékoztatások

Dátum
2015. május 11.

Hír típusa
Soronkívüli tájékoztatás

Tárgy, rövid tartalom
Összefoglaló jelentés

2015. május 5.

Soronkívüli tájékoztatás

Kiváló geotermikus teszteredmények Bőnyben

2015. május 4.

Soronkívüli tájékoztatás

Változás a PannErgy Nyrt. felsővezetésében

2015. április 30.

Soronkívüli tájékoztatás

2015. április 30.

Egyéb tájékoztatás

Éves jelentés (IFRS, Éves beszámoló, FT jelentés,
felelősségvállalás)
Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél

2015. április 29.

Soronkívüli tájékoztatás

Közgyűlési határozatok

2015. április 27.

Soronkívüli tájékoztatás

Sikeres a második Győr környéki kút fúrása

2015. április 17.

Soronkívüli tájékoztatás

Közgyűlés

2015. április 1.

Egyéb tájékoztatás

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél

2015. március 27.

Soronkívüli tájékoztatás

Közgyűlési előterjesztések – Határozatok

2015. március 27.

Soronkívüli tájékoztatás

2015. március 27.

Soronkívüli tájékoztatás

Közgyűlési előterjesztések – Az Igazgatótanács jelentése a
Társaság 2014. üzleti évében kifejtett tevékenységéről
Közgyűlési előterjesztések – 2014. éves beszámoló

2015. március 27.

Soronkívüli tájékoztatás

2015. március 27.

Soronkívüli tájékoztatás

2015. március 27.

Soronkívüli tájékoztatás

2015. március 27.

Soronkívüli tájékoztatás

2015. március 27.

Soronkívüli tájékoztatás

Közgyűlési előterjesztések – Igazgatótanács tagjai részére
megadható felmentvény
Közgyűlési előterjesztések – Döntés az Igazgatótanács tagjainak
javadalmazásáról
Közgyűlési előterjesztések – Könyvvizsgáló megválasztása

2015. március 27.

Soronkívüli tájékoztatás

Közgyűlési előterjesztések – Alapszabály módosítása

2015. március 27.

Soronkívüli tájékoztatás

Közgyűlési előterjesztések - Alapszabály

2015. március 23.

Egyéb tájékoztatás

A 2015. évi Víz világnapja alkalmából szervezett fotópályázat

2015. március 20.

Egyéb tájékoztatás

Elérte az 1 Millió GJ hőértékesítést a Miskolci Geotermikus Projekt

2015. március 17.

Soronkívüli tájékoztatás

Javadalmazási nyilatkozat

2015. március 17.

Soronkívüli tájékoztatás

2015. március 17.

Soronkívüli tájékoztatás

Közgyűlési meghívó
Változás a PannErgy Nyrt. igazgatótanácsában

2015. március 6.

Egyéb tájékoztatás

Miskolcon kisebb az ökológiai lábnyoma a távfűtésnek

2015. március 1.
2015. február 23.

Egyéb tájékoztatás
Egyéb tájékoztatás

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél
Távhőszolgáltatás napja

2015. február 19.

Soronkívüli tájékoztatás

Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról

2015. február 10.

Egyéb tájékoztatás

Fotópályázat a 2015. évi Víz világnapja alkalmából

2015. február 1.

Egyéb tájékoztatás

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél

2015. január 1.

Egyéb tájékoztatás

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél

Közgyűlési előterjesztések – 2014. évi konszolidált beszámoló
(IFRS)
Közgyűlési előterjesztések – Felelős társaságirányítási jelentés

Befektetői kapcsolattartó: Szabó Valéria ° +36 1 323-2383 ° fax: +36 1 323-2373 ° e-mail: info@pannergy.com

19

2015.

PannErgy Nyrt.

Időközi vezetőségi beszámoló

Nyilatkozatok
A jelen beszámoló a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok
(IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.
A törvényi előírásoknak megfelelően kijelentjük, hogy a jelentés legjobb tudásunkkal
összhangban készült és nem tartalmaz olyan mértékű tévedést, mely következtében a
beszámoló a Társaság 2015. március 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
valótlan képet adna.
Továbbá kijelentjük, hogy a beszámoló nem auditált.
Budapest, 2015. május 15.

PannErgy Nyrt.
Igazgatótanácsa
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